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KÍNH DÂNG MẸ BẢO NHAM 
 
Buổi chiều nay trong nắng vàng rực rỡ 
Ðoàn con tề tựu về Bảo Nham đây 
Hồn lâng lâng như gió gặp thuyền mây 
vì được đến quì đây chiêm ngưỡng Mẹ! 
Mẹ cao sang! Mẹ muôn vàn diễm lệ! 
Mẹ khiêm cung - Mẹ nhân ái, bao dong 
Mẹ cưu mang Thiên Chúa ở cung lòng 
là Ngôi Hai xuống cứu chuộc nhân thế. 
Mẹ chúng con! Lượng bao la trời bể 
Mẹ ủi an nâng đỡ kẻ khốn cùng 
Mẹ chỉ đàng cho đến lúc lâm chung 
Tình thương Mẹ như sông dài biển rộng 
Cho chúng con một tấm lòng độ lượng 
để yêu người và kính Chúa thiết tha 
để hi sinh, để bác ái, hài hòa 
để luôn biết quên mình và tha thứ. 
Ðể những khi con buồn rầu, ủ rũ! 
Cảm nghiệm ra, đời nhiều kẻ khổ đau 
Theo gương Thầy lặn lội tận vùng sâu 
Mà yên ủi những tâm hồn lạc lõng! 
Cuộc sống cần Tin Yêu và Hi vọng 
Xin tâm hồn và thể xác bình yên 
Xin Mẫu ân gieo rắc khắp mọi miền 
Cho nhân loại sống hòa bình hạnh phúc 
Kính dâng Mẹ bó hoa như lời chúc 
Triệu tâm hồn đang hướng đến Mẹ đây 
Triệu nỗi lòng với khúc mắc bủa vây 
Xin giải tỏa cho hồn con trong sáng! 
Mẹ ơi Mẹ! Giúp chúng con mạnh dạn 
Tiến trên đường Bác Ái với Hi sinh 
Vì niềm vui - Mẹ dạy: Hãy quên mình 
Sống xứng đáng đoàn con yêu của Mẹ! 
DũngNguyễnFB 
 
MỘT NGƯỜI CHA  
 
Đêm nay nơi xứ người lạnh lẽo 
Con ngồi đây nghe Cha giảng Thánh-Kinh 
Thánh-đường Cứu -thế  nơi đất nước mình 
Lời  Cha  giảng con đây trào nước mắt 

 

                        *** 
Lần đầu -tiên Cha nói lên "SỰ-THẬT " 
Loan "TIN- MỪNG " của Chúa đến muôn dân 
Đất nước lầm -than,khốn khổ muôn vàn 
Chuá đã đến và ra tay cứu -chuộc 

 

                      
   *** 
Cộng-sản vô-thần bán luôn Tổ-quốc 
Đày-đoạ nhân-dân, CÁI ÁC  tận cùng 
Đất -nước tan hoang ,tín hữu kinh hoàng 
 
Chỉ một Đảng tam-vô độc-trị 

 

                         *** 
Môi-trường sống hôm nay đều nhiễm-độc 
Tôm cá nghẹn-ngào thở dốc từng hơi 
Người người ngộ-độc, gà vịt chết toi 
Bởi bọn chúng đã âm-mưu diệt-chũng. 

 

                         *** 
Xã hội suy đồi, mạng người rẻ-rúng 
Lòng người nham hiểm, vô đạo vô tâm 
Qủy đỏ lên ngôi, che-chắn hung-tàn 
Dìm dân-tộc xuống chín từng điạ-ngục 

 

                         *** 
Ăn mày ăn xin, gái kiếm rảo quanh  
Đầy đường giật-giọc, giết chóc khắp nơi 
Cán bộ ngang tàng, ăn chơi không nghỉ 
Mặc kệ dân trong màn tời chiếu đất 

 

                         *** 
Qui-hoạch đo đường, chia nhau cướp sạch 
Ruộng vườn mất trắng biểu-ngữ kêu oan 
Lê-lết khắp nơi chúng cũng chẳng màng 
Tượng "Mẹ Sầu Bi" vẫn còn đầy nước mắt 

 

                            *** 
Lời Cha giảng khiến Ba-Đình hoảng-hốt 
Bác nằm im cũng sửng-sốt giật mình 
Triều-đình Trung-ương bàn-tán lặng thinh 
Sai Ưng, Khuyển  tìm mưu- mô diệt độc 

 
 

                            *** 
Cả xứ- sở hôm nay đầy Hán tộc  
Chúng nghênh ngang như bước chỗ không người 
Bọn Công an thấy chúng cũng thân cười 
Dường như chúng là họ-hàng thuở trước 

 

                            *** 
Lời Cha giảng là châm ngòi thuốc nổ 
Rung chuyển đất trời vốn chẳng bình-an 
Bốn mươi năm rồi chúng đã ngũ yên 
Mừng chiến-thắng trong ngông cuồng tội-lỗi 

 

                            *** 
Lời Cha giảng thật hùng hồn khí khái  
Cả hội-trường đều nín lặng im hơi 
"CÁI ÁC " lên ngôi đã đánh thức lòng người  
Bấy lâu sợ đã nằm im nhẫn-nhục 

 

                            *** 
CHA GIU-SE là người con mến- phục 
Cha giương cao trong sứ-mệnh Tông-đồ 
Thập-giá cưu-mang Cha chẳng mơ-hồ 
Cha còn sống nhưng con đà tôn Thánh   
 

(Xin cầu-nguyện cho Cha Giuse Đinh hữu Thoại, nhân bài -giảng 
tại  DCCT / Sài-Gòn  ngày 19/4/2015).  
Phaolô Stephen Tran, Las Vegas, mùa Phục sinh 2015. 
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